
  COLONNOWSKA 

 

    ISNN 1426-3769           MAJ 2009                                  Nr wydania 122 

COLONNOWSKA NR 122                                         MAJ  2009                                                                                         str.1 

 

Dni Przyjaźni 2009 
 

23-24 maja 2009 
Stadion UNII Kolonowskie 

 

Sobota, 23 maja 2009 
 

18:00 Złota Lista Przebojów  Leszka Wiklaka  
i zespołu BLACK &WHITE   
  

20:00 Zabawa z zespołem VOYAGER  
  

Niedziela, 24 maja 2009 
 

15:00 Występ czeskiego zespołu muzycznego  
HUDECKÀ MUZIKA  

FRANTY KOPECKÉHO 

16:30 JANUSZ I DOMINIKA ŻYŁKA   

18:00 Występ zespołu SILESIANA   

19:30 Disco - Zabawa DJ HUBERT    

Wesołe miasteczko i inne atrakcje 
ZAPRASZAMY 

 
Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POWT CZ-PL 2007-2013 

Kanalizacja coraz bliżej 

29 kwietnia otwarto oferty w przetargu 
nieograniczonym na budowę kanalizacji 
sanitarnej w części gminy Kolonowskie, 
etap III i IV. Do przetargu przystąpiło 
pięć firm. Przedstawione oferty przecho-
dzą obecnie etap weryfikacji. III i IV 
etap budowy kanalizacji będzie współ-
finansowany ze środków  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego w ramach działania 4. „In-
frastruktura wodno-ściekowa i gospodar-
ka odpadami". 
 

Gazociąg w Kolonowskiem 
 
28 kwietnia oficjalne przekazano plac 
budowy pod kolejny etap budowy ga-
zociągu w Kolonowskiem.  Inwestycję 
będzie realizowała firma ANCO z Jaro-
cina. Z ul. Ks. Czerwionki gazociąg po-
biegnie wzdłuż następujących ulic: 
Krzywa, Leśna i Opolska, gdzie dopro-
wadzony zostanie do nowo budowanego 
zakładu spółki IZOSTAL S.A. 
Planowany termin zakończenia tego 
etapu inwestycji to lipiec 2009. 
 

Absolutorium  
dla Burmistrza 

 
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 24 kwietnia, radni przyjęli 
między innymi uchwały w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za rok 2008, jak również w spra-
wie udzielenia absolutorium Burmistrzo-
wi Kolonowskiego z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2008. 
Obie uchwały przyjęto jednogłośnie. 
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Wicekonsul Honorowy 
Republiki Austrii  

pochodzi z Kolonowskiego 
 
27 kwietnia w Katowicach miało miej-
sce uroczyste otwarcie Konsulatu Ho-
norowego Republiki Austrii. 
Pomysłodawcą, jak również gorącym 
orędownikiem tej inicjatywy był po-
chodzący z Kolonowskiego, a miesz-
kający obecnie w Austrii Josef Fox, 
który został również mianowany Wice-
konsulem Honorowym. 

 
Biuro LGD w Spóroku 

 
Chcesz dowiedzieć się czegoś o pro-
gramie „Leader’? Interesuje Cię funk-
cjonowanie Lokalnych Grup Działania 
czy możliwości finansowania lo-
kalnych przedsięwzięć? Skorzystaj z 
pomocy LGD „Kraina dinozaurów”. 
Jej siedziba mieści się w Centrum Ak-
tywności Wiejskiej w Spóroku przy uli-
cy Guznera 3. Biuro czynne jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 
9.00-12.00 i 15.00-18.00. 

 
Recytowali wiersze  
niemieckich poetów 

 
W piątek, 18 kwietnia w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Kolonowskie odbył się XV 
Gminny Konkurs Recytatorski w języ-
ku niemieckim pod tytułem: „Jugend 
trägt Gedichte vor” („Młodzież recytuje 
poezję”). Wzięło w nim udział dwu-
nastu uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjum z terenu gminy Kolo-
nowskie. Każdy uczestnik recytował po 
dwa utwory. Sześcioro uczniów ze 
szkół podstawowych i trzech z gimna-
zjum zakwalifikowało się do udziału w 
eliminacjach rejonowych w Dobrzeniu 
Wielkim (wyniki w następnym nume-
rze). 

80 lat OSP w Staniszczach Małych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W sobotę, 9 maja swoje 80-lecie świę-
towali strażacy z OSP w Staniszczach 
Małych. Dzień rozpoczęli od Mszy 
Świętej w kościele parafialnym. Potem 
w uroczystym pochodzie udali się do 
nowej strażnicy, która została poświę-
cona w tym dniu.  

 
Z historii jednostki... 
Alojzy Szopa, ówczesny dyrektor szko-
ły, zwołał mężczyzn z wioski i powołał 
Freiwillige Feuerwehr Klein Stanisch.  

Emeryci z Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów z koła 
Kolonowskie spotkali się 28 kwiet-
nia, aby mile spędzić czas podczas  
turnieju gry w kręgle. Emeryci rywa-
lizowali miedzy sobą w kilku gru-
pach. Najlepszym graczem okazał się 
Henryk Gajdos. Drugie miejsce zajął 
Herbert  Wacławczyk, trzecie Man-
fred Ullmann, a czwarte Jan Puzik. 
Turniej sprawił emerytom wiele ra-
dości. Z wielkim entuzjazmem przy-
jęli oni informację, że podobnych 
atrakcji będzie w tym roku jeszcze 
więcej. Kolejna to wycieczki rowero-
we po pięknej dolinie Małej Panwi. 

Emeryci grali w kr ęgle 

2 maja o godzinie 12.00 obok przy-
stanku autobusowego w Stanisz-
czach Wielkich spotkało się około 
30 motocyklistów na swoich wspa-
niałych maszynach. Wzięli oni  u-
dział w przejażdżce po okolicy roz-
poczynającej tegoroczny sezon 
motocyklowy. Trasa wiodła przez  
Zawadzkie, Turawę do Opola. Na 
za-kończenie wszyscy spotkali się 
przy ognisku nad  Mała Panwią. 
Pomysłodawcami  rajdu byl i 

Staniszczański Zlot Motocyklistów 

Pierwsze zapiski na  temat działalności 
gaśniczej w miejscowości datuje się 
już na rok 1896.  
Początkowo strażacy dysponowali bar-
dzo skromnym wyposażeniem. Mieli 
wóz na żelaznych kołach z beczką 
ocynkowaną, parę bosaków, nosze, 
kilka pochodni, drabinę, łopaty i kilka-
naście wiader. Pierwsza sikawka ręcz-
na i wąż trafiły do strażaków rok po 
założeniu jednostki. 
Pierwszy samochód gaśniczy marki  
Magirus, wyposażony w  zbiornik na 
wodę, strażacy otrzymali dopiero w 
2002 roku. Sprowadził go z Niemiec 
pan Marian Paul Schmandra, prezes 
firmy Mercur. Było to duże ułatwienie 
dla strażaków, gdyż  poprzednie samo-
chody takiego zbiornika nie posiadały. 
Do dziś strażacy najczęściej korzystają 
z Magirusa, chociaż na wyposażeniu 
mają jeszcze inny lekki samochód stra-
żacki  marki Mercedes. 
Do OSP w Staniszczach Małych nale-
ży obecnie 30. mężczyzn, w tym dru-
żyna młodzieżowa, licząca 10. osób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjazdy będą organizowane od maja do 
października w każdą pierwszą środę 
miesiąca. Zorganizowanie pierwszego z 
nich zaplanowano na 6 maja.  

Marcin Ziaja i Jan Kurek ze Staniszcz 
Wielkich. - Pierwszy, mniejszy zlot w 
gronie znajomych, odbył się w zeszłym 
roku. Wtedy pomyśleliśmy, że można 
by coś takiego powtórzyć. Informacja 
się rozeszła i była nas spora gromada 
— mówi Marcin Ziaja.  - Pasjonatów w 
naszej gminie jest bardzo dużo i ciągle 
ich przybywa, więc uznaliśmy, że war-
to się spotkać. Wszystkim spodobał się 
pomysł i myślimy, że jeszcze w tym 
roku go powtórzymy. 
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Targi Turystyczne „W stron ę słońca” 
ne, nie zabrakło również przed-
stawicieli z gminy Kolonowskie. 
Razem z innymi gminami zrzeszo-
nymi w  Związku Gmin „Dolna Ma-
ła Panew” promowali lokalne walo-
ry turystyczne.  
Jak co roku targi w Opolu zgroma-
dziły rzesze zwiedzających. 
- Największym zainteresowaniem 
przy naszym stoisku cieszyły się 
mapy ścieżek rowerowych oraz zor-
ganizowane spływy kajakowe Małą 
Panwią — mówi Anna Szaton z 
UMiG Kolonowskie. — Mamy na-
dzieję, że dzięki takim imprezom, 
uda się zainteresować naszą regio-
nalną turystyką kolejnych miłoś-
ników natury. 

Firmy z Kolonowskiego  
wyróżnione 

 
W dniach 25 i 26 kwietnia na Placu Że-
romskiego w Strzelcach Opolskich odbyły 
się Strzeleckie Targi Wiosenne. Pod znaj-
dującym się tam namiotem swoje produkty 
i usługi prezentowało ponad 40 firm z bran-
ży budowlanej i ogrodniczej.  
Nie zabrakło również firm z gminy Kolo-
nowskie. Zwiedzających urzekło stoisko 
firmy „Jaśko” ze Staniszcz Wielkich, pro-
dukującej meble ogrodowe. W konkursie 
na najlepszą ekspozycję targową firma ta 
zajęła pierwsze miejsce. Zwiedzający doce-
nili również firmę Kopgard z Kolonowskie-
go, która otrzymała wyróżnienie w konkur-
sie na najlepszy produkt.  

 
Biegi przełajowe  

w Staniszczach Małych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 7-9 maja po raz dziewiąty 
odbyły się na opolskim rynku Między-
narodowe Targi Turystyczne „W stronę 
słońca”. Wśród około stu wystawców, 
prezentujących swoje atrakcje turystycz- 

W dniach 28-29 kwietnia br. polska 
grupa robocza, utworzona w ramach 
projektu "Promocja walorów turys-
tycznych Regionu Hranicko i Dolina 
Małej Panwi", gościła w Czechach.  

Wizyta polskiej grupy roboczej w Hranicach 

W trakcie wizyty od-
wiedzono miejsca 
najbardziej atrak-
cyjnie turystycznie w 
Hranicach i okolicy. 
Dyskutowano także 
na temat wykonanej 
po obu stronach gra-
nicy analizy poten-
cjału turystycznego 
obu regionów, która 
ma stanowić podsta-
wę do dalszych dzia-
łań projektowych, 

szczególnie zaś do stworzenia 
wspólnych pakietów turystycznych, 
sprzyjających rozwojowi turystyki 
w regionach.   

Regolowiec 2009 

Kolonowskie, Jemielnica oraz Za-
wadzkie. Do celu dotarły cztery 
grupy, liczące w sumie prawie 350 
osób.  
 
Na miejscu na uczestników czekały 
atrakcyjne konkursy, np. wiedzy 
krajoznawczej i historycznej, pio-
senki turystycznej, wiedzy przyrod-
niczej, czy wiedzy na temat Unii 
Europejskiej. Tradycyjnie na 
wszystkich czekał turystyczny po-
siłek.  
 
Jak co roku organizatorem imprezy 
był Oddział Zakładowy PTTK „Hu-
ta Andrzej” w Zawadzkiem.  

W sobotę, 9 maja, odbył się 28. Zlot 
Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolo-
wiec 2009”. Jak co roku zgromadził 
licznych miłośników wypraw rowero-
wych i pieszych wycieczek z gmin  

W piątek, 8 maja, odbyły się V Biegi Prze-
łajowe o „Puchar Stoczka” w Staniszczach 
Małych, organizowane przez Stowarzy-
szenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe. W 
sumie w biegach wzięło udział 208 za-
wodników. 
Uczestnicy pochodzili ze Staniszcz Wiel-
kich, Staniszcz Małych, Spóroka, Kolo-
nowskiego, Krasiejowa oraz Ozimka. Za-
wodnicy startowali w ośmiu kategoriach 
wiekowych. Wszyscy chętni mogli rów-
nież wziąć udział w biegu otwartym. Każ-
dy uczestnik imprezy otrzymał pamiątko-
wą plakietkę.  
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Kronika policyjna 

 
3 kwietnia policjanci w Kolonowskiem 
zatrzymali nietrzeźwą rowerzystkę        
(2 ‰) i rowerzystę (1,7 ‰). Dwa dni 
później, 5 kwietnia, policjanci zatrzy-
mali tę samą kobietę, również jadącą 
rowerem  pod wpływem alkoholu (2,81 
‰). 10 kwietnia funkcjonariusze zatrzy-
mali mężczyznę, który kierował rowe-
rem pod wpływem alkoholu (1,51 ‰). 
Postępowanie w tych sprawach prowa-
dzone jest przez Komisariat Policji w 
Zawadzkiem. 
 
14 kwietnia w Spóroku policjanci za-
trzymali nietrzeźwego (1,4 ‰) kierow-
cę samochodu marki Chevrolet, który 
wjechał do rowu. 19 kwietnia w Sta-
niszczach Małych policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego kierowcę  samochodu 
osobowego marki Skoda, który znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu         
(1,64 ‰). 
 
9 kwietnia w Staniszczach Małych,      
59-letni mieszkaniec powiatu strzelec-
kiego, kierując Skodą Felicią, nie ustą-
pił  pierwszeństwa i zderzył się z moto-
rowerem kierowanym przez 13-latka. 
Kierujący jednośladem doznał złamania 
kości udowej i pozostał w szpitalu w 
Opolu. 
 
15 kwietnia złodziej, wyważając okno, 
włamał się do sklepu w Kolonowskiem, 
skąd skradł alkohol, papierosy i artyku-
ły spożywcze. Właściciel poniósł straty 
w wysokości 1500 złotych. Sprawą zaj-
mują się policjanci z Zawadzkiego. 
 
16 kwietnia w Spóroku 50-letni męż-
czyzna skradł z mieszkania pieniądze. 
Sprawcę wskazał poszkodowany. 
 
 

Droga do Zawadzkiego 
zamknięta 

 

Od wczesnych godzin rannych w czwar-
tek, 7 maja, zamknięta jest droga nr 463 
z Kolonowskiego do Zawadzkiego. Do-
jazd do Zawadzkiego możliwy jest jedy-
nie przez Dobrodzień. Powodem utrud-
nień w ruchu jest budowa ronda przy 
wjeździe do Zawadzkiego. Prace maja 
trwać około miesiąca. 
Odpowiedzialnym za inwestycję jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
(tel. 077 / 458 13 24). 
 

Przebudowa ul. Szkolnej  
w Kolonowskiem 

 

Rozpoczyna się remont ul Szkolnej w 
Kolonowskiem. Koszt realizacji inwe-
stycji wyniesie 166.657,58 tys. zł. Na 
zadanie Gmina Kolonowskie uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 50 proc. z 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Inwestycja ma zostać 
zakończona w czerwcu 2009. 
 

Problemy z wodą 
 

W ostatnim czasie, szczególnie w sobo-
ty, część mieszkańców gminy zaobser-
wowała przerwy w dostawach wody lub 
znaczny spadek ciśnienia w sieci. Pro-
blemy te związane są ze wzmożonym 
podlewaniem ogródków. Średni dobowy 
pobór wody to 475 m3. W soboty wzra-
sta on niemal dwukrotnie, osiągając po-
nad 860 m3. Istnieje, oczywiście,  możli-
wość zwiększenia wydajności systemu. 
Koszt takiej inwestycji to ok. 500 tys. 
złotych. Trwają prace przygotowawcze 
w tym zakresie. 
W związku z tym zwracamy się z 
prośbą o zaniechanie podlewania 
ogródków w soboty wodą z sieci miej-
skiej aż do odwołania. 

 

Kasacja pojazdów 
 

Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji  
(pozw. Wojewody Śl. Nr  ŚR/I/66200/68/1/08) 

WOJTALA TRUCKS sp. j. 
Stacja demontażu pojazdów  

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21 
Tel. 034.3567 444  

kom.  605.272 666,   603.363 638 

Numery telefonów 
 
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat – 22 
Obsługa Rady – 27 
Księgowość p.12 – 32, 35 
Podatki – 33 
Kasa – 34 
Dowody osobiste, działalność gosp. 
sport – 36 
Urząd Stanu Cywilnego – 26 
Budownictwo, inwestycje – 28, 38 
Kadry – 25 
Rolnictwo, ochrona środowiska,  
mienie komunalne – 24 
Gospodarka komunalna, drogi – 30 
OC, ochrona p. pożarowa – 29 
Fax ( sekretariat) – 31 
e- mail: umig@kolonowskie.pl 
www.kolonowskie.pl 
 

Pomoc Społeczna: 077 46 11 075 
ZGKiM:  077 46 11 044,  
pogotowie wodociągowe – 06003-
359857 
 

Szkoły  
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1 
077 46 11 158 Fosowskie 
077 46 11 064 Staniszcze Małe 
077 46 11 053 Gimnazjum 
 

Przedszkola 
077 46 11 455 Kolonowskie 
077 46 11 158 Fosowskie 
077 46 11 260 Staniszcze Wielkie 
077 46 11 064 Staniszcze Małe 
 

Policja 
077 46 16 477 Komisariat w Zawadz-
kiem (czynny całą dobę) 
077 46 11 007 Posterunek Policji 
(w każdy poniedziałek od 12.00-
15.00, piątek od 17.30–20.00) 
 

Straż Pożarna 
077 404 99 00 (Strzelce Opolskie) 
 

Służba zdrowia 
999, 112  Pogotowie Ratunkowe 
077 46 11 160 NZOZ „Medyk” 
 (Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem) 
077 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolo-
nowskie 
077 4 622 495 Urząd Pocztowy Fo-
sowskie 
 

Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja  
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w 
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9), 
wyślij maila: umig@kolonowskie.pl, 
        dorotarich@neostrada.pl 
lub zadzwoń: 077 4611 140  


